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Aos vinte e sete dias do mês de abril do corrente ano, reuniram na sala 11 do Instituto Latino

Americano de Economia Sociedade e Politica- ILAESP,as 14:00 as docentes Juliana Domingues,
Mirella Farias Rocha e Maria Geusina da Silva para reunião de professores cuja pauta era:

Planejamento do semestre letivo 2016/2 que abordava os seguintes temas(Estágio, distribuição das

disciplinas do próximo semestre, Optativas, afastamento professora Mirella e regulamentação do

colegiado. Quanto ao tema distribuição das disciplinas ficou acordado que para a Disciplina de

Antropologia seria solicitado ao Ilaach o professor Anaxuel, Psicologia Social será solicitado

docente ao curso de saúde coletiva. Quanto a distribuição de disciplinas no quadro docente

específico da área ficaram assim definido Juliana com as disciplinas de Oficina de Preparação

Estágio Fundamentos I e Supervisão de Estagio não Obrigatório, Professor Juan ministrara as

disciplinas Serviço Social e Processos de Trabalho I, Fundamentos III e Fundamentos do Trabajo
Social Critico na América Latina como disciplina optativa, Professora Mirella com

Desenvolvimento Capitalista Estado e Classes Sociais, Ética Profissional em Serviço Social e

Professora Maria Geusina Questão Social e Serviço Social e Oficina de Preparação para Estágio.
Posterior a distribuição de aulas debateu-se sobre o processo de afastamento da Professora Mirella

que se dará a partir de 16/07/2015 a 28/02/2017 para término do doutoramento em Serviço Social, e

considerando a data de afastamento da docente será solicitado um professor substituto. Foi discutido

sobre a quebra de pré requisito da disciplina de ética e Oficina de Preparação de Estágio para o

estágio não obrigatário em Serviço Social. Os docentes presentes foram unânimes na decisão de

suspensão do pré-requisito solicitado. Ainda na reunião foi reiterada a necessidade de agendamento
de reunião para criação do NDE, agendada com os professores específico da área para o dia

04/05/2016. Como último ponto de pauta debatido foi manifestado interesse da professora Mirella

Farias Rocha de exonerar-se da função de coordenadora de estágio, e nomear imediatamente para a

função a professora Juliana Domingues. Ficou acordado em meio ao debate que a Professora

Mirella será indicada pela coordenação de Curso como vice coordenadora. Sem mais a discutir a

reunião encerrou-se as 16:10 e eu Maria Geusina da Silva lavro e assino a presente ata.


